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COMPARTIMENTUL INSTRUIRE ȘI
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

INSPECTOR RESURSE UMANE
Preocuparea continuă a Camerei de

Comerţ și Industrie Maramureș
pentru promovarea și pregătirea
mediului de afaceri se manifestă și în
activitatea de pregătire profesională.

Astfel, Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș a organizat în
perioada 17.01 - 09.02.2011 cea de-a
doisprezecea serie de curs
INSPECTOR RESURSE UMANE,
cod COR 342304, curs autorizat de
către Consiliul Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor.

Cursurile s-au desfășurat zilnic, de
luni până joi, la sediul CCI
Maramureș, acestea fiind susţinute de
formatori autorizaţi de Ministerul
Muncii, Familiei și Egalităţii de Șanse,

NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ
În luna ianuarie, Camera de Comerţ a întocmit dosarul pentru avizare ca furnizor de instruire

în domeniul - “Noţiuni fundamentale de igienă”.
Acest curs este structurat pe 5 modulele:
1. Servicii de producţie, depozitare, transport și comercializare a alimentelor, inclusiv

alimentaţie publică și a colectivităţilor;
2. Servicii de curăţenie în unităţi de asistenţă medicală, colectivităţi de copii și tineri, unităţi

de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.);
3. Producţia și distribuţia apei potabile și producţia apei îmbuteliate;
4. Servicii de îngrijire corporală (cosmetică, frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, masaj etc)
5. Servicii tip dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare.
Cursul se adresează în special, persoanelor care desfășoară următoarele activităţi: producţie

(industrie alimentară și microproducţie alimentară); depozitare; transportul și desfacerea
alimentelor; alimentaţia publică și colectivă; comerţ cu ridicata și amănuntul al produselor
alimentare; comerţ stradal; întreţinerea instalaţiilor de aprovizionare cu apă potabilă; prestări
de servicii (frizerie, coafură, cosmetică, întreţinere); alte activităţi care prezintă riscuri de
transmitere a unor boli.

Lucrătorii din aceste categorii de activităţi, cu risc pentru sănătatea populaţiei au obligaţia
legală la instruiri periodice în domeniul noţiunilor fundamentale de igienă conform Ordinului
Ministerului Sănătăţii nr. 1225 din 24.12.2003.

cu specializări corespunzătoare
programei de pregătire si cu o
pregătire pedagogică specifică
formării profesionale a adulţilor.

În cadrul cursului au avut loc
discuţii libere pe diverse teme cum ar
fi: funcţionarea departamentului de
resurse umane, regulamente interne,
contracte de muncă, sisteme de
salarizare, taxe, impozite, asigurări
sociale sau raportări statistice, cât și
pe baza legislaţiei muncii în vigoare.

Tematica și suportul de curs au fost
adaptate noilor modificări legislative
în domeniu.

La curs au fost înscrise 23 de
persoane care au promovat cursul în
proporţie de 100%.

2011
an de speranţă

Pentru români, 2011 va fi un an al
speranţelor sau un an al decepţiilor.
Nimic nu este clar în acest moment.
Ieșirile pe media a președintelui și a
premierului nu au clarificat dacă România
a reușit să iasă din criza sau din
recesiune în 2010. De-a lungul
sfârșitului de an 2010, din intervenţiile
celor două personalităţi, cele mai
autorizate să se pronunţe clar în ce stare
de fapt economică se află România, nu
am reușit să aflăm o poziţie oficială, dacă
am avut ceva creștere economică
pozitivă sau nu?!

De fapt nici nu ne putem aștepta
numai la „minuni” care să ne conducă la
ieșirea din criză. Atât 2009, dar mai
ales 2010, au fost ani plini de criză.
Dacă în 2009 criza s-a manifestat în
mod brutal, mai ales în sectorul privat,
care a condus la închiderea a zeci de
mii de firme, mai ales în sectorul
microîntreprinderilor și IMM, de
sectorul bugetar nu s-a atins nimeni. Cu
toate condiţionările impuse de FMI, UE,
Banca Mondială, care cereau luarea
unor măsuri hotărâte și responsabile din
partea guvernului în ceea ce privește
reducerea personalului bugetar, a
cheltuielilor publice, în acest domeniu nu
s-a făcut nimic palpabil. Cheltuielile cu
personalul bugetar nu numai că nu s-au
redus, ba mai mult, până la sfârșitul
anului au mai crescut, iar achiziţiile de
bunuri și servicii în sectorul bugetar au
continuat să crească mai ceva decât în
anul 2008.

În sfârșit, 2010 a fost an întreg de
recesiune. Măsurile luate nu au fost
suficiente să ne permită ieșirea din
recesiune. De ce? Și de această dată
am avut probleme mari cu bugetul, cu
deficitul bugetar, cu dezechilibre
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bugetare. Măsurile luate de guvern, în
primul semestru, nu au fost suficient de
hotărâte, mai ales cele care solicitau și
decizia politică. De exemplu, în perioada
ianuarie – octombrie 2010, investiţiile din
sectorul public au reprezentat 4,4% din
PIB, în timp ce achiziţiile publice de bunuri
și servicii au reprezentat 4,6% din PIB,
dar unul în scădere și celălalt în creștere
semnificativă.

După viz i ta de primăvară a
reprezentanţilor FMI, UE și BM, acești au
dat un ultimatum guvernului, în ceea ce
privește modul insuficient în care au fost
tratate angajamentele asumate în Acordul
de Împrumut. Acesta a obligat președinţia
și guvernul să treacă la măsuri nepopulare
și introducerea de „curbe de sacrificiu”. Dar,
angajamentele au fost pur formale și s-a
realizat puţin din programul de austeritate,
mia ales în sectorul bugetar.

Astfel, am intrat în 2011, din nou cu un
alt program de măsuri, care se pare că
ne acordă toate garanţiile că va fi un an al
începerii creșterii economice și care va
confirma, pe bune, ieșirea din criză și din
recesiune. Garanţiile au fost acordate cu
girul șefului statului și al guvernului.

Se poate să aibă dreptate ei care ne
conduc, cu o condiţie obligatorie.
Angajamentele trebuie respectate. De
aceea, 2011 va fi un an mai greu decât
2010, deoarece ne obligă să continuăm
activităţile începute și nefinalizate de
echilibrare a bugetului și ieșirea din
recesiune.

Pentru ca să ieșim din recesiune, părerea
majorităţii analiștilor este că avem nevoie
de încă unul sau doi ani de creștere
economică pozitivă. Această creștere
economică prognozată pentru 2011,
trebuie să se realizeze prin exporturi,
investiţii și servicii, prin continuarea reducerii
cheltuielilor bugetare și menţinerea
raportului creșterii salariale în concordanţă
cu creșterea productivităţii muncii, prin
respectarea disciplinei și legalităţii achiziţiilor
publice de bunuri și servicii.

Nu se pune problema achiziţiilor de bunuri
și servicii din sectorul privat. Acestea
contribuie la creșterea economiei.

Remarcăm faptul că, f irmele
multinaţionale mari și foarte mari din
România au avut o perioadă scurtă în
2009, s-au aflat în recesiune. Începând
cu semestrul II 2009, ele și-au revenit
ușor în creștere economică, astfel că în

2010, ele au atins parametrii economico-
financiari din 2008. În marea lor majoritate,
acestea sunt companii cu activităţi de
producţie și servicii destinate exportului,
inclusiv comerţului intracomunitar.

De exemplu, în 2010, în judeţul nostru
firmele mari și foarte mari din industria
mobilei și industria prelucrării lemnului și
din industria prelucrătoare  din domeniul
industr ie i aeronautice, industr ie i
automobilelor și din lohn au reușit să iasă
din recesiune datorită asigurării portofoliului
de comenzi destinate exportului. Aceasta
a fost ca urmare a comportamentului de
seriozitate a sectorului comercial și de
afaceri dezvoltat pe care l-au avut firmele
maramureșene, mai ales cele
multinaţionale cu parteneri de afaceri din
UE și din afara Uniunii, înainte de 2008.

La această atitudine comercială și de
afaceri au contribuit și preţul competitiv,
cal itatea produselor/servici i lor și
respectarea termenelor de livrare, care au
determinat rămânerea în continuare a
acestor firme pe piaţa internă și externă.
Așa, acestea au rezistat crizei și recesiunii.
Anul 2010, pentru aceste firme, a fost
unul plin și care a permis ca în 2011 să-și
revină și unele să depășească nivelul cifrei
de afaceri din 2008.

Exporturile și producţia industrială, așa
cum am mai spus, vor continua să fie
motoarele de creștere economică. Dar, pe
termen scurt, pentru a porni motoarele,
va fi nevoie de un avans al consumului
productiv și al serviciilor.

Nu trebuie uitat că, o creștere
economică sustenabilă și durabilă se
realizează numai prin stimularea producţiei,
a creșteri i  forţei de muncă și a
productivităţii muncii.

Investiţiile, care constituie un alt motor
al creșterii economice și al ieșirii României
din recesiune, sunt însă sub semnul
întrebării. Acest semn de întrebare este
motivat, deoarece nu am găsit în
comunicatele oficiale ale executivului, că
sunt prevăzute sursele de finanţare că sunt
prevăzute pentru realizarea de investiţii
majore.

Capitalul privat românesc pentru investiţii
și dezvoltare este nesemnificativ faţă de câte
fonduri ne trebuie ca să începem ieșirea
din recesiune. Fonduri bugetare avem, dar
ele sunt o sursă de manevre politice și cu
un grad de utilizare/destinaţie nu spre
dezvoltarea unei infrastructurii strategice
care să conducă pe termen mediu și lung
la constituirea bazelor temeinice, stabile și
necesare pentru ţară. Ele se rătăcesc pe
tot felul de proiecte care mai de care mai
interesante și „trăsnite”, ca de exemplu:
de la parcuri în comune și sate lipsite de

canalizare, de electricitate și apă curentă,
până la școli care după ce se vor termina
nu vor mai putea funcţiona, deoarece după
noua lege a educaţiei nu se mai justifică în
localităţile de destinaţie. Așa am dat bani
pe promovarea unei „frunze” care vrea să
reprezinte brandul turistic al României – o
frunză în vânt! Aruncăm milioane de euro
pe posturi internaţionale de televiziune de
top, la care secunda de reclamă este
echivalentă cu câteva salarii medii pe
economia românească, pentru promovarea
imaginii ţării.

Banul public a fost, este și rămâne sursa
de susţinere și promovare a unor politici
populiste sau a creșterii capitalului politic
electoral. De aceea, pe fondurile de investiţii
publice nu putem conta. Ele nu sunt
aprobate și cheltuite pe proiecte/programe
strategice de dezvoltare a infrastructurii
românești, ci pe lucrări de „asfaltizare” a
României, de construcţii care nu se justifică
și nu sunt absolut necesare a se construi
în perioada de criză economică, în risipa
pentru dotarea cu echipamente și instalaţii
inutile în ministere sau în administraţiile
locale care „ajută” la asigurarea bugetelor
partidelor în campaniile electorale cu
miliarde de lei.

De aceea, proiectele de dezvoltare a
investiţiilor trebuie făcute pe bani europeni.
Aceste fonduri beneficiază de expertiză UE,
astfel că ele sunt fezabile, sunt sigure din
punct de vedere al cheltuirii lor în
concordanţă cu proiectul aprobat în
conformitate cu suma și obiectivul
proiectului, respectându-se totodată
destinaţia în fapte și cifre. Dar, și aici avem
mari probleme cu absorbţia fondurilor de
finanţare. În primul rând, că nici după
aproape patru ani de la intrarea României
în UE, nu suntem pregătiţi legislativ,
organizaţional, reglementar și financiar, să
accesăm fonduri europene, deoarece ne
lipsește esenţialul, voinţa politică la nivel de
șef de stat, de guvern și parlament care
trebuie să definească pe termen mediu și
lung strategia de dezvoltare a economiei
României. De 20 de ani, România are o
strategie politică și cârpită cu încercări de
programe, multe dintre ele elaborate de
FMI sau alte organisme din afara ţării. Nu
am avut și nu avem programe strategice
pentru agricultură, industrie, energie,
turism, comerţul exterior și pieţe de
desfacere. Pentru fiecare sector al
economiei trebuie să avem elaborate și
implementate reforme structurale. Din
2009-2010 au fost schiţate și
programate cu ajutorul FMI, al UE și al
BM, dar ele nu au fost implementate din

Continuare în pag. a  8-a
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În perioada 03 ianuarie 2011 – 02 ianuarie 2013 Camera de Comerţ și Industrie Maramureș implementează proiectul
„EUROPEAN-JOBGUIDE CROSS CARPATHIA”
din cadrul Programului „Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI Cross-border Cooperation Programme, call for

proposals reference number: HUSKROUA/0901”
Numar de identificare al contractului: HUSKROUA/0901/106

În implementarea acestui proiect Camera de Comerţ și Industrie Maramureș are ca parteneri CAMERA DE COMERT
și INDUSTRIE BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN (Ungaria) și FUNDATIA TRANSCARPATHIAN ENTERPRISE SUPPORT FUND “TES
FUND” (Ucraina)

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl constituie intensificarea cooperării în regiunea transfrontaliera comuna Ungaria-
Romania-Ucraina într-un mod sustenabil din punct de vedere economic și social, prin implementarea de instrumente
relevante menite sa sprijine dezvoltarea pieþei muncii în regiunea transfrontaliera.

OBIECTIVUL SPECIFIC urmărește crearea unui sistem informaþional despre problemele pieþei muncii, despre cursuri
de instruire, despre calificare și oportunităţi de muncă, în zona transfrontalieră comună a Ungariei, României și Ucrainei,
prin proiectarea, dezvoltarea și integrarea unui portal multilingv de informare on-line, care să poată compara profiluri de
locuri de muncă și cursuri de instruire, iniţiind astfel un transfer transfrontalier de cunoº tinþe și experienþa prin activităţi în
reţea.

Grupul ţintă îl constituie angajaþii celor trei parteneri implicaþi în proiect; 6 reprezentanþi a cel puþin 6 instituþii relevante
(2 reprezentanþi per partener), care vor participa în activităþile proiectului; cel puþin 17.500 de utilizatori ai portalului web
în perioada de implementare a proiectului (nr. utilizatori, nr. pagini vizualizate);  cel puþin 250 de persoane care vor
participa la cercetarea on-line cu privire la fucţionalitatea platformei web; cel puþin 500 de persoane care se vor înregistra
și vor primi informaþii prin intermediul newsletter-ului; cel puþin 45 de participanþi la trei workshop-uri/conferinþe organizate;
cel puþin 45 de participanþi la trei  cursuri de instruire organizate; din următoarele categorii: persoane în căutarea unui loc
de munca, absolvenþi, parteneri sociali, actori implicaþi în plasarea și ocuparea a forþei de munca, administraþia publica,
instituþii de învăţământ, întreprinderi și angajatori, ONG.

BENEFICIARII FINALI: comunităþile și populaþia din regiunea proiectului; persoane în căutarea unui loc de munca din
regiunea proiectului; entităţi cu atribuþii în plasarea și ocuparea forþei de muncă, din domeniul public și privat, din
regiunea proiectului; instituţii de învăţământ, publice și private, din regiunea proiectului; angajatori din regiunea
transfrontalieră, în mod special cei cu cerinþe ridicate de forþa de muncă și  întreprinderi străine interesate în a se stabili
în regiunea proiectului; mediul de afaceri, administraþia publică, mediul academic și mediul ONG.

REZULTATELE ESTIMATE ale proiectului sunt:  transparenţa crescută și acces nediscriminatoriu la informaþii relevante
despre piaþa transfrontalieră a muncii; dezvoltarea de reþele transfrontaliere noi; nivel al schimbului de experienþe crescut
al tuturor participanþilor la piaþa muncii, de ex: parteneri sociali, experþi, instituþii de învăţământ, decidenþi la nivel de
politici etc.; proiectarea, dezvoltarea și integrarea unui portal multilingv de informaþii; elaborarea de studii și analize
asupra pieþei transfrontaliere a muncii; vizibilitate îmbunătăţită a obiectivelor UE, a proiectului și a rezultatelor acestuia în
Regiune; îmbunătăţirea abilităţilor de management de proiect ale angajaþilor partenerilor.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: tel. 0262/221510, fax. 0262/225794 sau e-mail:
cci_mm@ccimm.ro
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I. Observaţii generale
1. Faţă de varianta anterioară a proiectului de lege (din 28.10.2010), observăm

că s-au introdus prevederi noi, importante (în special cele conţinute în capitolul XI
– Promovarea turismului), dar au fost eliminate alte prevederi, deosebit de
importante, printre care cele referitoare la taxa hotelieră, la turismul balnear,
rural și agroturism, ecoturism, ș.a., precum și capitolul referitor la sprijinul statului
în dezvoltarea turismului.

Considerăm că o lege atât de importantă, cum este cea a turismului, va trebui
să rămână nemodificată pentru o perioadă de mai mulţi ani. Dar dacă din
cuprinsul acesteia vor lipsi prevederile referitoare la sprijinul statului în dezvoltarea
turismului, se va pierde posibilitatea ca, atunci când statul român va avea la
dispoziţie resursele financiare necesare pentru a sprijini activitatea de turism,
sprijinul să devină efectiv și astfel, va fi nevoie de modificarea și completarea
legii, mecanism care se dovedește a fi deosebit de greoi în România. Din acest
motiv, propunem reintroducerea, în cuprinsul proiectului de lege, a prevederilor
cuprinse în capitolul XV – Sprijinul statului în promovarea și dezvoltarea turismului,
în forma sa anterioară (versiunea din 28.10.2010 a proiectului de lege), eventual
efectuându-se unele reformulări ale unor articole, pentru a nu intra în contradicţie
cu actualele obligaţii asumate de statul român în relaţiile cu finanţatorii externi
(Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, UE). De exemplu, se poate menţine,
ca facilitate, cota redusă de TVA, pentru activităţile de turism, fără a se preciza
cuantumul acesteia și data la care se va putea aplica pentru toate activităţile de
cazare și masă (nu doar pentru cazare și mic dejun, cum se aplică în prezent). La
fel și în privinţa facilităţilor ce ar putea fi acordate operatorilor din turism carea
realizează investiţii, considerăm că articolul 104 ar trebui reformulat, precizându-
se, prin lege, că, prin hotărâre de guvern, pot fi acordate astfel de facilităţi.

2. Este inexplicabilă motivaţia renunţării la aliniatul (6) de la articolul 7 (în
forma anterioară a proiectului de lege), referitor  la  obligativitatea ca autorităţile
administraţiei publice locale să utilizeze veniturile obţinute din taxa hotelieră
exclusiv în scopul dezvoltării și promovării turismului pe plan local și pentru
finanţarea proiectelor de reabilitare a infrastructurii turistice. La fel și în privinţa
prevederilor de la aliniatul (7), referitoare la obligativitatea ca autorităţile
administraţiei publice locale care obţin venituri din colectarea taxei hoteliere, de
a dovedi transparenţă în cheltuirea sumelor respective, prin publicarea pe site-ul
instituţiei a raportului privind modul în care aceste sume au fost cheltuite în
exerciţiul fiscal anterior.

Solicităm reintroducerea în proiectul de lege a aliniatului (6) și (7) de la
articolul 7, în forma în care au fost formulate în varianta din 28.10.2010 a
proiectului de lege a turismului.

3. Apreciem faptul că a fost acceptată, de către conducerea Ministerului Dezvoltării
Regionale și Turismului, propunerea de înfiinţare a Organizaţiei de Promovare a
Turismului (care, în opinia noastră, ar fi de dorit să se numească „Organizaţia
NAŢIONALĂ de Promovare a Turismului”, pentru a se putea distinge de alte
organizaţii de Promovare Turistică existente deja, în ţară, la nivel regional sau
judeţean.). Atât sistemul Camerelor de Comerţ și Industrie din România, cât și
unele organizaţii patronale și profesionale din turism, au solicitat înfiinţarea
acestei organizaţii, prevăzută, de altfel și ca primă propunere, ca prioritate
imediată, în Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007 – 2026,
elaborat de experţii Organizaţiei Mondiale a Turismului. Dar, dacă această
Organizaţie (Naţională) de Promovare a Turismului va fi o instituţie publică, atunci
se va confrunta cu aceleași probleme (ca și Ministerul), legate de întârzierea cu
care se vor lua și pune în practică diferitele decizii, respectându-se toate
reglementările și procedurile birocratice existente în vigoare pentru autorităţile
administraţiei publice. Noi considerăm că ar fi de preferat varianta propusă în
Master Plan – Planul de acţiune, respectiv de creare a unei „Organizaţii semi-
autonome, subordonate Consiliului de Administraţie format din reprezentanţi ai
sectorului public/ privat, prezidat de Secretarul de Stat al Ministerului responsabil
pentru turism”. Altfel spus, este preferabilă crearea unei organizaţii de drept
privat, un parteneriat de tip public – privat, decât a unei organizaţii publice.
Propunem ca dintre membrii Consiliului de Administraţie (denumit, în proiectul
de lege „Colegiul director”) să fie nominalizat distinct, la articolul 60 (8), ca
membru de drept, reprezentantul Camerei de Comerţ și Industrie al României,

având în vedere că sistemul Camerelor de Comerţ și Industrie are, ca membrii
întreprinzători din toate domeniile de activitate, indiferent de mărimea firmelor
și de natura capitalului (privat, public sau mixt, român sau străin), atât din
sectorul turismului, cât și din toate celelalte sectoare care contribuie direct sau
indirect la buna derulare a activităţilor din turism.

4. In privinţa înfiinţării Consiliilor turistice, ca organisme consultative, fără
personalitate juridică, la nivelul fiecărei staţiuni turistice, considerăm că iniţiativa
poate fi benefică, de principiu, permiţând ca întreprinzătorii din turism să poată
participa la procesul de luare a deciziilor ce privesc funcţionarea staţiunilor, dar,
atât timp cât aceste organisme au doar un rol consultativ, se va ajunge ca aceste
consilii să se dovedească a fi inutile. Propunem ca hotărârile adoptate de Consiliile
turistice să aibă caracter de aviz obligatoriu, care să stea la baza oricăror hotărâri
ale Consiliilor locale ce privesc activitatea turistică din staţiuni.

De asemenea, propunem ca articolul 62 (1) să fie completat cu precizarea
distinctă, ca, alături de ceilalţi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale și patronale
ale operatorilor economici din domeniul turismului, din consiliile turistice, din
fiecare staţiune, să facă parte și reprezentantul desemnat de Camera de Comerţ și
Industrie Judeţeană, singurele organizaţii reprezentative ale mediului de afaceri
care sunt prezente și funcţionează în toate judeţele ţării și care au, ca membrii,
întreprinzători din toate domeniile de activitate, inclusiv pe cei din turism și
domeniile conexe.

II. Observaţii și propuneri punctuale, pe articole
1. Revenim la o observaţie pe care am mai formulat-o și cu prilejul consultării

publice anterioare, la proiectul legii turismului, în privinţa asigurăii unor suprafeţe
de plajă pentru plajele publice și desfășurarea activităţilor de agrement pe plajă.
Astfel, actuala formulare a articolului 17 (2), respectiv „...pentru o cotă de până la
20% din suprafaţa plajelor rămase libere după atribuirea contractelor de închiriere
utilizate în scop turistic”, poate conduce la situaţii în care aceste suprafeţe să fie
extrem de mici, nesemnificative, pentru că „până la 20%” poate să însemne, de
exemplu, doar 0,01%, adică doar câţiva metri pătraţi, suprafeţe insuficiente
pentru a mai putea fi desfășurate activităţi de agrement pe plajă și pentru
amenajarea plajelor publice.

Propunem să fie stabilită, prin lege, posibilitatea ca, la solicitarea autorităţîlor
publice locale din localităţile riverane Mării Negre, să fie lăsate la dispoziţia
acestora, pentru amenajarea plajelor publice și a activităţilor de agrement, suprafaţe
de plajă având între 5% și 20% din totalul suprafeţelor de plajă existente în fiecare
staţiune și localitate turistică de pe litoral. In acest mod, se pot evita conflictele
potenţiale dintre populaţia locală și turiști șî se va putea rezolva și problema
amenajării de porţiuni de plajă destinate agrementului turistic.

2. In privinţa posibilităţilor (surselor) de finanţare a parcurilor turistice, observăm
că nu este prevăzută distinct și posibilitatea ca statul, respectiv, guvernul să
acorde finanţări pentru organizarea și funcţionarea acestora.

Este de așteptat că, mai ales în conjunctura economică actuală, autorităţile
administraţiei publice locale nu vor avea interesul să înfiinţeze parcuri turistice
pe teritoriul lor, dacă nu vor fi primi și sprijin financiar de la autoritatea
administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, pentru că nu
dispun de mijloace financiare necesare.

Considerăm că este o scăpare și propunem completarea articolului 29 cu un nou
aliniat : „e) din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Tursimului”,  urmând
ca fostul aliniat e) să devină: „f) din alte surse, legal constituite”.

3. Considerăm că prevederile articolului 36 din proiectul de lege ar trebui să fie
reformulate, deoarece, în actuala sa formă, nu se va reuși să producă efectele
pentru care acesta a fost introdus. Ne putem imagina, de exemplu, situaţia în care,
pentru a evita plata unei cote de impozit pe clădire de 5% din valoarea de
inventar a acesteia, o unitate de turism va fi deschisă doar o singură zi într-un an
și astfel se va evita plata acestei cote de impozit pe clădire.

Propunere de reformulare:
„Articolul 36. Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu

funcţioneză pe o perioadă de minim 120 de zile în cursul unui an calendaristic
este de 5% din valoarea de inventar a clădirii”.

Conf. univ. dr. ec. Ion Dănuţ JUGĂNARU - Director General CCINA
Constanţa, Președinte al Comisiei pentru Turism a CCI a României

Camera de Comerţ și Industrie a României - Comisia pentru Turism
- Observaţii și propuneri de completare/modificare a unor prevederi ale proiectului de lege a turismului -
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Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali
în luna decembrie și anul 2010

SINTEZA ECONOMICĂ
· Producţia industrială realizată

în anul 2010, comparativ cu anul
2009, a fost mai mare cu 10,4%
în volum absolut.

· Indicele valoric al cifrei de
afaceri totală (cifra de afaceri
totală provine atât din activitatea
principală, cât si din activităţile
secundare ale unităţilor cu profil
industrial) a unităţilor industriale în
anul 2010, a fost mai mare, cu
23,7% faţă de anul 2009.

· Investiţiile realizate în anul
2010 au înregistrat o scădere de
19,4% faţă de anul 2009.

· Lucrările de construcţii executate
în anul 2010 au scăzut cu 14,9%
faţă de anul 2009.

· Exporturile și importurile de
mărfuri realizate în perioada 1.I –
31.X.2010 faţă de perioada
corespunzătoare din anul 2009 au
fost mai mari cu 32,5%, respectiv
29,6%.

· Capacitatea de cazare turistică
în funcţiune a structurilor de primire
turistică cu funcţiuni de cazare
turistică în anul 2010 a fost mai
mică cu 3,2% faţă de anul 2009.

· Câștigul salarial mediu nominal
brut, pe ţară, în luna decembrie 2010
a crescut cu 8,8% iar câștigul
salarial mediu nominal net a fost
mai mare cu 8,6% comparativ cu
luna noiembrie 2010. Raportul
dintre indicele căștigului salarial
mediu nominal net și indicele
preţurilor de consum, în luna
decembrie 2010, a fost de 93,8%
faţă de luna corespunzătoare din
anul 2009 și de 123,9% comparativ
cu luna octombrie 1990.

· Preţurile de consum al
populaţiei, pe tară, în luna
decembrie 2010 au crescut cu 0,5%
faţă de luna precedentă și cu 8,0%
faţă de luna decembrie 2009, ceea
ce corespunde unei medii lunare de
0,6(0,4% în anul precedent).

· Numarul șomerilor înregistraţi
la sfârsitul lunii decembrie 2010 era
de 12490 persoane, în scădere cu
668 persoane faţă de luna
precedentă,  și cu 792 persoane faţă
de luna decembrie 2009. Rata
șomajului înregistrat în luna

decembrie 2010 a fost de 6,0%
(6,3% în luna noiembrie 2010 și
6,4% în luna decembrie 2009).
Pentru femei rata șomajului în luna
decembrie 2010 a fost de 5,4%
(5,7% în luna noiembrie2010 și
5,5% în luna decembrie 2009).

· Numărul mediu al pensionarilor
în anul 2010 era de 125960
persoane, mai mic cu 9 persoane (-
0,1%), comparativ cu anul 2009.
Distribuţia după sistemul de
pensionare reliefează faptul că
pensionarii de asisigurări sociale de
stat deţin ponderea majoritară
(91,3%).

· Evoluţia principalelor fenomne
demografice în anul 2010
comparativ cu anul precedent a fost
caracterizată de scăderea natalităţii
și de creșterea  mortalităţii generale
și mortalităţii infantile.
Nupţialitatea a scăzut, iar
divorţialitatea a crescut. Numărul
născuţilor vii a fost în scădere cu
291, iar rata natalităţii scăzând de
la 10,3 la 9,8 născuţi vii la 1000
locuitori. Numărul decedaţilor a fost
în creștere cu 154, iar rata
mortalităţii crescând de la 10,7 la
11,0 decedaţi la 1000 locuitori.
Sporul natural negativ al populaţiei
a fost de -658 persoane (-213
persoane în anul 2009). Scăderea
numărului de căsătorii cu 468
persoane a determinat reducerea
ratei nupţialităţii de la 6,7 la 5,8
căsătorii la 1000 de locuitori.
Creșterea numărului de divorţuri cu
163 a determinat majorarea ratei
divorţoalităţii de la 1,58 la 1,84
divorţuri la 1000 locuitori. Numărul
decedaţilor sub 1 an a crescut cu 11
iar rata mortalităţii infantile a
crescut de la 7,7 la 10,4 decedaţi
sub 1 an la 1000 născuţi vii.

· Numărul societăţilor comerciale
cu aport de capital străin (date
furnizate de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului) înmatriculate
în anul 2010 a fost de 52 cu un
capital investit de 328076 euro.

INDUSTRIE
Producţia industrială realizată în

anul 2010, comparativ cu anul
2009, a crescut cu 10,4% în volum
absolut.

Indicele valoric al cifrei de afaceri
totală (cifra de afaceri totală
provine atât din activitatea
principală, cât și din activităţile
secundare ale unităţilor cu profil
industrial) a unităţilor industriale,
în anul 2010, a fost mai mare cu
23,7% faţă de anul 2009.

În totalul cifrei de afaceri,
ponderi mai însemnate au deţinut
activităţile: fabricarea de mobilă
35,1%, fabricarea echipamentelor
electrice 27,6%, industria
alimentară 9,3%, prelucrarea
lemnului  9,2%, industria
construcţiilor metalice și a
produselor din metal 3,6%,
fabricarea produselor din cauciuc și
mase plastice 3,0%,fabricarea
autovehiculelor de transport rutier
2,4%,  fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte2,1%.

INVESTIŢII
Investiţiile realizate în anul 2010

au însumat 334283 mii lei, în
scădere cu 19,4% faţă de anul 2009.

În cadrul cheltuielilor de investiţii,
utilajele și mijloacele de transport
au reprezentat 57,6 % din total, în
timp ce lucrările de construcţii
deţineau 36,1%.

Distribuţia investiţiilor realizate
în anul 2010, pe activităţi, situează
pe primul loc industria prelucrătoare
(49,0% din total), urmată de
industria extractivă 4,9%, construcţii
2,3%, distribuţia apei, salubritate,
gestionarea deșeurilor, activităţi de
decontaminare 1,3%. În cadrul
sectorului terţiar, ponderi mai
ridicate s-au înregistrat în
administraţia publică și apărare,
asigurări sociale din sistemul public
28,2%, comerţ 4,9%, învăţământ
4,7%, hoteluri și restaurante 1,2%,
activităţi de spectacole, culturale și
recreative 1,1% , transport și
depozitare 0,8%, informaţii si
comunicaţii 0,6%.

Lucrările de construcţii în anul
2010 s-au realizat cu precădere în
activităţile: industria prelucrătoare
(78,8% din total), comerţ 5,2%,
industria extractivă 4,3%, distribuţia
apei, salubritate, gestionarea
deșeurilor, activităţi de
decontaminare 2,2%, construcţii

2,1%. Utilajele și mijloacele de
transport s-au achiziţionat cu
precădere în acivităţile: industria
prelucrătoare (34,4% din total),
administraţie publică și aparare,
asigurări socile din sistemul public
32,1%, învăţământ 8,0%, comerţ
5,0%, construcţii 1,7%.

În anul 2010 investiţiile din
sectorul majoritar privat au totalizat
208901 mii lei, reprezentând 62,5%
din total faţă de 60,5% în anul
2009.

Investiţiile din acest sector au
fost orientate în principal pe lucrări
de construcţii, acestea reprezentând
50,3% din volumul de investiţii
realizat.

CONSTRUCŢII
Valoarea lucrărilor de construcţii

realizate în anul 2010 a fost de
317156 mii lei, în scădere cu 14,9%
faţă de anul 2009. În anul 2010 au
fost realizate lucrări de construcţii
noi în valoare de 204931 mii lei,
reprezentând 64,6% din valoarea
totală a lucrărilor de construcţii. Din
punct de vedere al structurii lucrărilor
de construcţii noi, ponderea cea mai
mare o au lucrările executate de
construcţiile rezidenţiale (64,2%),
iar cea mai redusă la construcţiile
inginerești (0,8%).

Lucrările de reparaţii capitale
realizate în anul 2010 au fost de
14782 mii lei reprezentând 4,7%
din valoarea totală a lucrărilor de
construcţii. În cursul anului 2010 au
fost realizate lucrări de întreţinere
și reparaţii curente la clădiri și
construcţii existente, în valoare de
97443 mii lei, ceea ce reprezintă
30,7% din valoarea totală a
lucrărilor. În anul 2010 au fost
terminate un  număr de 1249
locuinţe (-19 locuinţe fată de anul
2009), din care 701 în mediul urban
și 548 în mediul rural.

COMERŢ EXTERIOR
Exporturile de mărfuri, realizate

în luna octombrie 2010, au fost de
64365 mii euro, în creștere cu 0,3%
faţă de luna precedentă, și cu 33,4%
faţă de luna corespunzătoare din
anul 2009.

În structura pe mărfuri a
exporturilor, ponderi mai mari au
deţinut  mărfuri și produse diverse
36,5%, mașini și echipamente
35,2%, materii textile și articole

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș prezintă:

Continuare în pag. a  6-a
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din acestea 8,7%, produse  din lemn 6,8%,
materiale plastice, cauciuc și articole din acestea
4,1%,metale comune și articole din acestea 4,0%,
încălţăminte 1,8%.

În perioada 1.I.- 31.X.2010, exporturile au
totalizat 545213 mii euro, în creștere cu 32,5%
faţă de perioada similară din anul 2009.

Importurile de mărfuri, realizate în luna
octombrie 2010 s-au cifrat la 53233 mii euro,
în creștere cu 6,8% faţă de luna precedentă, și
cu 23,1% faţă de luna octombrie 2009.

În structura pe mărfuri a importurilor, ponderi
mai mari au deţinut mașini și echipamente 38,7%,
materii textile și articole din acestea 12,0%,
materiale plastice, cauciuc și articole din acestea
11,3%, metale comune și articole din acestea
8,6%, piei crude, piei tăbăcite și blănuri 6,1%,
mijloace de transport 4,5%, poduse ale industriei
chimice 3,6%.

 În perioada 1.I.- 31.X.2010, importurile au
însumat 445215 mii euro, în creștere cu 29,6%
faţă de  perioada corespunzătoare din anul 2009.

Soldul balanţei comerciale în perioada 1.I.-
31.X.2010 a înregistrat un excedent de 99998
mii euro (faţă de un excedent de 67905 mii
euro în aceeași  perioada din anul  2009).

TURISM
Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a

structurilor de primire turistică în anul 2010 a
fost de 1394183 locuri-zile, mai mică cu 3,2%
faţă de anul 2009.

În anul 2010 hotelurile au deţinut cea mai
mare pondere (48,2%) în totalul capacităţii de
cazare turistică în funcţiune, fiind urmate de
pensiuni agroturistice 17,2%, pensiuni turistice
14,2%, tabere de elevi și preșcolari 9,1%,
hosteluri 3,9% și celelalte tipuri de structuri de
primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică
7,4%.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare
turistică în funcţiune în anul 2010 a fost de
14,1% pe total structuri de primire turistică cu
funcţiuni de cazare, iar pe tipuri de structuri de
primire turistică, indicii de utilizare au fost :
tabere de elevi și preșcolari (28,5%), hoteluri
(17,2%), hosteluri (14,0%), vile turistice (9,1%),
pensiuni turistice (8,5%) etc.

În anul 2010, în structurile de primire turistică
cu funcţiuni de cazare turistică au fost înregistrate
162967 înnoptări la turiștii români (83,0%) și
33409 înnoptări la turiștii străini (17,0%).

Comparativ cu anul 2009, numărul înnoptărilor
a scăzut cu 3,4% pe total, cu 4,0% la turiștii
români și cu 0,4% la turiști străini.

CÂȘTIGURI SALARIALE
Câstigul salarial mediu nominal brut, în luna

decembrie 2010 a fost de 1342 lei, în creștere
cu 0,4% faţă de luna precedentă.

Pe principalele sectoare ale economiei,

câștigurile medii salariale brute au fost de 1908
lei în agricultură, silvicultură și piscicultură, de
1331 lei în industrie și construcţii și de 1339 lei
în domeniul prestărilor de servicii.

În luna decembrie 2010 câștigul salarial mediu
nominal net a fost de 987lei, în creștere cu
0,3% faţă de luna precedentă. Pe sectoare ale
economiei, câștigurile medii salariale nete au
fost în agricultură, silvicultură și piscicultură de
1364 lei, în industrie și construcţii de 987 lei și
în domeniul prestărior de servicii de 979 lei.

PREŢURILE DE CONSUM  AL POPULAŢIEI
Rata inflaţiei, determinată pe baza creșterii

preţurilor de consum al populaţiei pe ţară, a
fost în luna decembrie 2010 de 0,5% faţă de
luna precedentă și de 8,0% faţă de luna decembrie
2009.

Rata medie lunară a inflaţiei în anul 2010 a
fost de 0,6% pe total (0,4% în anul 2009),
0,5% la mărfuri alimentare, 0,8% la mărfuri
nealimentare și 0,5% la servicii.

În luna decembrie 2010 faţa de luna
anterioară, preţurile au evoluat astfel: la
mărfurile alimentare au crescut cu 0,8%, la
mărfurile nealimentare cu 0,6% și tarifele
serviciilor au rămas relativ constante faţă de
luna precedentă. Preţurile de consum ale populaţiei
în luna decembrie 2010 comparativ cu luna
octombrie 1990 au crescut de 3668,8 ori, pe
total, din care:  de 2732,8 ori la mărfuri
alimentare, de 3930,5 ori la mărfuri
nealimentare și de 6685,6 ori la servicii.

ȘOMAJ
Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană

pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numărul
șomerilor înregistraţi la sfârșitul lunii decembrie
2010 era de 12490 persoane, în scadere cu 668
persoane faţă de luna precedentă, și cu 792
persoane faţă de luna decembrie 2009.

Din total, numărul șomerilor aflaţi în plată
era de 5479 persoane (+35 persoane faţă de
luna precedentă), din care beneficiarii de ajutor
de șomaj reprezentau 80,1%, beneficiarii de
ajutor de integrare profesională 19,9%.

Creșterea șomajului indemnizat s-a datorat
măririi numărului beneficiarilor de ajutor de
integrare profesională (+88 persoane faţă de
luna precedentă), în timp ce numărul
beneficiarilor de ajutor de șomaj a scăzut cu 53
persoane.

Numărul șomerilor neindemnizaţi la sfârșitul
lunii decembrie 2010 era de 7011 persoane, cu
703 persoane mai mic faţă de luna precedentă.

La aceeași dată, femeile reprezentau 43,9%
din numărul total de șomeri înregistraţi.

Rata șomajului înregistrat în luna decembrie
2010 a fost de 6,0%, calculată în raport cu
populaţia activă civilă totală (6,3% în luna
noiembrie 2010 și cu 6,4% în luna decembrie
2009). Pentru femei, rata șomajului în luna
decembrie 2010 a fost de 5,4% (5,7% în luna

noiembrie 2010 și 5,5% în luna decembrie
2009).

PENSIONARI
În anul 2010, numărul mediu al pensionarilor

de asigurări sociale de stat a fost de 115023
persoane (+993 persoane, respectiv +0,9% faţă
de anul 2009), de 10782 persoane pentru
pensionarii de asigurări sociale agricultori (-974
persoane, -8,3%) de 79 persoane pentru
beneficiari de ajutor social (-11 persoane, -12,2%)
și de 76 persoane pentru pensionarii I.O.V.R.( -17
persoane , - 18,3%).Distribuţia după sistemul de
pensionare  reliefează faptul că pensionarii de
asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară
(91,3%).

Pensia medie lunară în anul 2010 a fost de
728 lei pentru pensionarii de asigurări sociale de
stat (+3,4% faţă de anul 2009), de 301 lei
pentru pensionarii de asigurări sociale agricultori
(+3,4%), de 197 lei pentru beneficiarii de ajutor
social (+1,5%) și de 227 lei pentru pensionarii
I.O.V.R. (+1,3%).

FENOMENE DEMOGRAFICE
Evoluţia principalelor fenomene demografice

în anul 2010 comparativ cu anul 2009 a fost
caracterizată de scăderea natalităţii și de creșterea
mortalităţii generale și mortalităţii infantile.
Nupţialitatea a scăzut iar divorţialitatea a crescut.

Numărul născuţilor vii a fot de 5003, cu 291
mai mic comparativ cu anul 2009, iar rata
natalităţii scăzând de la 10,3 la 9,8 născuţi vii la
1000 locuitori.

Numărul deceselor în anul 2010 a fost de
5661, în creștere cu 154 cazuri faţă de anul 2009,
rata mortalităţii generale crescând de la 10,7 la
11,0 decedaţi la 1000 locuitori.

Sporul natural al populaţiei în anul 2010 a
fost negativ, respectiv de -658 persoane,(-213
persoane în anul 2009) iar rata sporului natural
a fost de -1,2 persoane la 1000 locuitori (-0,4
persoane la 1000 locuitori în anul 2009).

Numărul deceselor infantile în anul 2010 a
fost de 52 cu 11 mai mare fţă de anul 2009, iar
rata mortalităţii infantile majorându-se de la
7,7 la 10,4 decedaţi sub un an la 1000 născuţi
vii.

Numărul căsătoriilor în anul 2010 a fost de
2996, cu 468 mai mic decât în anul 2009, rata
nupţialităţii scăzând de la 6,7 la 5,8 căsătorii la
1000 locuitori.

Numărul divorţutilor în anul 2010 a fost de
944, în creștere cu 133 faţă de anul 2009, iar
rata divorţialităţii crescând de la 1,58 la 1,84
divorţuri la 1000 locuitori.

ALŢI INDICATORI
La 1 iulie 2010, populaţia stabilă a judeţului

Maramureș a fost de 510482 locuitori, din care
250933 persoane bărbaţi (49,2%) și 259549
persoane femei (50,8%). Pe medii, populaţia
urbană reprezinta 58,8% din total, iar cea rurală
41,2%.

Populaţia ocupată civilă la 1 ianuarie 2010
era de 195,3 mii persoane, din care 98,7 mii
persoane (50,5%) erau bărbaţi și 96,6 mii
persoane (49,5%) erau femei.

Evoluţia principalilor indicatori economico-
sociali în luna decembrie și anul 2010

Urmare din pag.  a 5-a
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motive semnificative legate de instabilitatea
bugetului de stat.

Reformele structurale elaborate, stabilite
și însușite de guvern cu organismele
internaţionale, și restante în implementare,
trebuie să fie activate în 2011, punându-
se presiune, mai ales pe destinaţiile
bugetare stabilite și respectate de organele
guvernamentale și locale.

Din datele furnizate de Ministerul de
Finanţe, care monitorizează  absorbţia
fondurilor europene, rezultă că, din cele
2500 de proiecte în valoare de 45 miliarde
de euro, depuse pentru atragerea de
fonduri europene pe diverse programe și
axe prioritare, aproape 50% nu au fost
eligibile și au fost oprite în prima fază de
evaluare, multe dintre ele nemaifiind
reluate.

Din 2007 și până în prezent au fost
efectuate plăţi către beneficiari în valoare
de 1,9 miliarde de euro.

O sursă de fonduri care să susţină
reformarea și dezvoltarea economiei ţării
ar constitui-o împrumuturile bancare. Dar,
creditul bancar în România a devenit o
problemă care nu a ajutat și nu ajută, încă,
la ieșirea din criză și din recesiune a ţării.
Băncile nu au creditat programe de
dezvoltare publice, ci s-au mulţumit să
împrumute statul, realizând venituri
substanţiale din aceste „afaceri”

Creditarea de către bănci a sectorului
privat a stagnat începând cu 2009. Soldul
creditelor către guvern – sectorul public
din România a fost în 2010 de 20% din
totalul împrumuturilor bancare, faţă de 8%
cât se înregistra la finele lui 2008.

Raportul încheiat de experţii FMI, după
încheierea evaluării celei de-a șasea misiunii
a acordului stand by „anticipează că
împrumuturile neperformante ale României,
vor continua să crească până la mijlocul lui
2011, din cauza activităţilor economice
slabe și a impactului măsurilor de
austeritate impuse asupra veniturilor
populaţiei”. Același raport atenţionează că
soldul creditelor către sectorul privat din
România va crește mai rapid în 2011 cu
6,8%, la peste 220 miliarde de lei, iar
împrumuturile către sectorul public vor
avansa cu 33,6%, la peste 77 miliarde
de lei, mai rapid decât în 2011.

Din intervenţiile, declaraţiile și luările de
cuvânt în presă, talkshow-uri sau în
parlament, unii oameni politici, parlamentari
și guvernanţi aflaţi la putere, prognozează

că România, după ce a reușit o creștere
economică de 0,01% în ultimul trimestru
al anului trecut, va ieși din recesiune în
2011, deoarece trimestrul I al acestui an
va înregistra o ușoară creștere economică,
stabilind pentru acest an un orizont de
creștere economică între 1,5-2%.

Dar, aceasta este o prognoză/previziune
care nu știm câtă acoperire reală are în
realitate, ca urmare a realizării programelor
de ieșire din criză și demararea ieșirii din
recesiune. Cunoaștem un singur adevăr,
publicat de CE a UE, că la sfârșitul anului
2010, din cele 27 de ţări membre ale
UE, Grecia, Irlanda și România nu au ieșit
din recesiune. Cele 24 de state care au
ieșit din recesiune, au reușit să aibă
creștere de 2-4 trimestre, iar ţări ca
Polonia, Germania, Cehia, Ţările Baltice,
Finlanda și Suedia au obţinut creșteri
semnificative în ultimul trimestru al anului
trecut.

De aceea, prognoza optimistă a
guvernului și nu numai, considerăm că este
probabilă. În sprijinul afirmaţiei noastre, cred
că e demn de luat în seamă, semnalele
date de experţii FMI. Ei afirmă că în anul
2011 se așteaptă scumpiri, în special la
alimente, energie și servicii publice.
Raportul precizează: „Continuarea
revitalizării preţurilor mărfurilor pe plan
mondial ar putea duce la creșterea
preţurilor, mai ales la alimente și energie,
mai mult decât se anticipează. Nevoia de a
crește preţurile administrate ca parte a
unui proces de ajustare mai agresiv în
întreprinderile publice, monopoluri de stat,
furnizoare de utilităţi, ar putea să genereze
presiuni asupra creșterii preţurilor de
producţie și/sau consum”.

Nu este de neglijat, ci din contră de luat
în calcul, deprecierea monedei naţionale,
care și ea poate să producă presiuni asupra
preţurilor de consum, mai ales pentru
serviciile de telefonie, chirii, rate bancare
pentru împrumuturi în valută sau la unele
produse de folosinţă îndelungată – mobilă,
echipamente electrocasnice etc.

În aceste condiţii FMI anticipează că „în
anul 2011, inflaţia să nu se încadreze în
ţinta BNR, fie din cauza presiunii externe
asupra leului pe piaţa internă valutară, dar
mai ales presiunile politice și/sau deciziile
judecătorești care ar putea pune în pericol
măsurile pentru lansarea economiei în
2011”. Inflaţia din ţara noastră este
supusă influenţelor turbulenţei pe piaţa
valutară, unde sumele masive de bani ieftini,
pompate către pieţe emergente ar putea
să copleșească piaţa noastră de capital,
având ca rezultat o inflaţie ridicată la nivel
global, care s-ar putea suprapune perioadei

de ieșire și redresare economică. În
ultimele trei decenii, activele financiare
internaţionale au crescut cu 1000%, în
timp ce PIB mondial a crescut doar cu
250%. Acest dezacord a fost efectul
banilor de hârtie tipăriţi fără acoperire puși
în circulaţie de unele bănci centrale din ţările
dezvoltate, creând o disproporţie între
cantitatea mare de bani „aruncată” pe piaţa
de capital, dar neacoperită cu bunuri și
servicii. „Fabricarea de bani”, efectuată în
dezacord cu capacităţile de producţie sau
servicii și care nu mai fac faţă cererii, va
umfla preţurile, conducând implicit la
creșterea inflaţiei.

„La noi, în ultimii 20 de ani, avem o
creștere economică dezechilibrată, cu
cerere mică și ofertă mare - spune
guvernatorul BNR Mugur Isărescu -, iar
pentru următoarele două decenii situaţia
nu se va schimba. Stimularea consumului
fără stimularea muncii, este o idee
periculoasă pentru ieșirea din criză și
recesiune. Creșterea economică este un
produs sintetic al forţei de muncă. În esenţă
venitul naţional rezultă din forţa de muncă
angajată și productivitatea muncii. Numai
așa vom ajunge să realizăm o creștere
economică și ieșire din criză și recesiune”.

Avem nevoie de o guvernare și un
parlament care să fie ferm în deciziile
politice ce trebuie luate în continuare, privind
restructurarea întregului sistem economic,
de la producţia de bunuri până la servicii,
de la modul în care se investește capitalul,
atât de către investitorii interni cât și
investitori străini, veniţi la noi, atrași și
convinși de legi bune și stabile, care creează
un climat economic intern avantajos, de
valorificare a investiţiilor.

Reducerea risipei, a pomenilor electorale,
închiderea hotărâtă a întreprinderilor cu
pierderi, mai ales din sectorul public,
reducerea, până la dispariţie a muncii la
negru, a economiei subterane, a jafului, care
în unele cazuri s-a dovedit că au fost
conduse și gestionate și de unii funcţionari
de stat, din Ministrul de Interne sau
Ministerul de Finanţe. Scoaterea din
funcţiune din aparatul de stat al miniștrilor,
secretarilor de stat și directorilor care au
facilitat risipa, evaziunea fiscală sau
promovarea unor afaceri oneroase cu
firmele lor, ale rudelor, prietenilor etc.
rămâne ca o decizie de mare răspundere
politică și socială a conducerii ţării, inclusiv
parlament și guvern.

 Anul 2011 este un an crucial pentru
România. Dacă nu-l vom trata cu
răspundere politică și cetăţenească, ne vom
scufunda, cu urmări deosebite asupra
viitorului pe termen mediul și lung.

Urmare din pag.  a 2-a

2011
an de speranţă
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Promovare prin Centrul Regional RURCED
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, prin

Centrul Regional de Dezvoltare economică RURCED,
promovează relaţiile comerciale între operatorii
economici din judeţul Maramureș și regiunile
Zacharpathia, Ivano-Frankivsk.

DOREȘTI SĂ FII INDEPENDENT? TE-AI SĂTURAT SĂ FII SUBORDONAT?

ACUM POŢI

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ

ÎŢI OFERĂ DOCUMENTAŢIE LA CHEIE PENTRU ÎNREGISTRARE:

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ
Pentru informaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la sediul nostru din Baia Mare, Bd. Unirii,

nr. 16, et. III, cam 10, Telefon: 0262 223203, 0362 405303, Fax: 0262-225794.

NU EZITA SĂ NE CONTACTEZI !

Informaţii, înscrieri, relaţii suplimentare pentru roţi
cei interesaţi să-și promoveze cererea / oferta de
produse, servicii, colaborări pe piaţa ucraineană: CCI
Maramureș, Baia Mare bd.Unirii nr.16, fax 0262-
225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro.
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Acte normative publicate în

Monitorul Oficial

B R E V I A R
J U R I D I C

� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 266 din 15 mai. 266 din 15 mai. 266 din 15 mai. 266 din 15 mai. 266 din 15 mai
2002 (*republicata*) 2002 (*republicata*) 2002 (*republicata*) 2002 (*republicata*) 2002 (*republicata*) privind
producerea, prelucrarea, controlul
si certificarea calitatii,
comercializarea semintelor si a
materialului saditor, precum si
testarea si inregistrarea soiurilor de
plante (MO nr.7 - 4 ianuarie 2011)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 193 din 21. 193 din 21. 193 din 21. 193 din 21. 193 din 21

octombrie 2010 octombrie 2010 octombrie 2010 octombrie 2010 octombrie 2010 pentru aprobarea
contului general anual de executie
a bugetului de stat, a contului anual
de executie a bugetului Fondului
national unic de asigurari sociale
de sanatate si a contului general
anual al datoriei publice, aferente
anului 2008 (MO nr.7-4 ian. 2011)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.356 din 23. 1.356 din 23. 1.356 din 23. 1.356 din 23. 1.356 din 23

decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 pentru
modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr. 442/2009
privind stabilirea cadrului general
de implementare a masurilor
cofinantate din Fondul European
pentru Pescuit prin Programul
Operational pentru Pescuit 2007-
2013 (MO nr. 7 - 4 ianuarie 2011)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.356 din 23. 1.356 din 23. 1.356 din 23. 1.356 din 23. 1.356 din 23

decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 pentru
modificarea si completarea
Hotararii Guvernului nr. 442/2009
privind stabilirea cadrului general
de implementare a masurilor
cofinantate din Fondul European
pentru Pescuit prin Programul
Operational pentru Pescuit 2007-
2013 (MO nr. 7 - 4 ianuarie 2011)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 176 din 22. 176 din 22. 176 din 22. 176 din 22. 176 din 22

septembrie 2010 septembrie 2010 septembrie 2010 septembrie 2010 septembrie 2010 privind aprobarea
Procedurilor pentru acreditarea
societatilor de audit organizatoare
de cursuri de pregatire profesionala
(MO nr. 8 din 5 ianuarie 2011)
� PROGRAM DE PROTECTIEPROGRAM DE PROTECTIEPROGRAM DE PROTECTIEPROGRAM DE PROTECTIEPROGRAM DE PROTECTIE

SI GESTIUNE din 8 decembrieSI GESTIUNE din 8 decembrieSI GESTIUNE din 8 decembrieSI GESTIUNE din 8 decembrieSI GESTIUNE din 8 decembrie
2010 2010 2010 2010 2010 pentru monumentele istorice
inscrise in Lista patrimoniului
mondial UNESCO (MO nr. 11 din 5
ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 724 din 28. 724 din 28. 724 din 28. 724 din 28. 724 din 28

decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 pentru punerea in
aplicare a Instructiunilor privind
conditiile, termenele si procedura
pentru acceptarea si evaluarea
angajamentelor, in cazul practicilor
anticoncurentiale (MO  nr. 11 din
5 ianuarie 2011)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 283 din 28. 283 din 28. 283 din 28. 283 din 28. 283 din 28

decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 privind camerele
pentru agricultura, silvicultura si
dezvoltare rurala (MO nr. 15 din 7
ianuarie 2011)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 1 din 5 ianuarie. 1 din 5 ianuarie. 1 din 5 ianuarie. 1 din 5 ianuarie. 1 din 5 ianuarie

2011 2011 2011 2011 2011 educaţiei naţionale (MO nr.
18 din 10 ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 34 din 5 ianuarie. 34 din 5 ianuarie. 34 din 5 ianuarie. 34 din 5 ianuarie. 34 din 5 ianuarie

2011 2011 2011 2011 2011 pentru modificarea si
completarea Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 262/2007
pentru aprobarea formularelor de
înregistrare fiscala a
contribuabililor (MO nr. 21 din 10
ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.047 din 15. 1.047 din 15. 1.047 din 15. 1.047 din 15. 1.047 din 15

decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 pentru aprobarea
masurilor de punere in aplicare a
strategiei e-Romania si e-Sanatate
si implementarea proiectelor
informatice SIUI actualizat (on-
line), cardul national de asigurări
sociale de sanatate, e-Prescriere si
dosarul electronic medical (MO nr.
25 din 11 ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.571 din 29. 1.571 din 29. 1.571 din 29. 1.571 din 29. 1.571 din 29

decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 pentru aprobarea
masurilor de punere in aplicare a
strategiei e-Romania si e-Sanatate
si implementarea proiectelor
informatice SIUI actualizat (on-
line), cardul national de asigurari
sociale de sanatate, e-Prescriere si
dosarul electronic medical (MO nr.
25 din 11 ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 13 din 10. 13 din 10. 13 din 10. 13 din 10. 13 din 10

ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 pentru aprobarea
modelului si continutului
formularului (096) “Declaratie de
mentiuni privind anularea
inregistrarii in scopuri de TVA in
cazul persoanelor impozabile,
inregistrate in scopuri de TVA
conform art. 153 din Codul fiscal,
care in cursul unui an calendaristic
nu depasesc plafonul de scutire
prevazut la art. 152 din Codul
fiscal” (MO nr. 25 - 11 ian. 2011)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 517 din 21. 517 din 21. 517 din 21. 517 din 21. 517 din 21

mai 2010 mai 2010 mai 2010 mai 2010 mai 2010 privind modificarea si
completarea Regulamentului de
organizare si functionare a
Consiliului de mediere, aprobat
prin Hotararea Consiliului de
mediere nr. 5/2007 (MO nr. 27 din
12 ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.759 din 29. 1.759 din 29. 1.759 din 29. 1.759 din 29. 1.759 din 29

decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 privind
completarea Clasificarii ocupatiilor
din Romania (MO nr.27 - 12
ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1 din 5 ianuarie. 1 din 5 ianuarie. 1 din 5 ianuarie. 1 din 5 ianuarie. 1 din 5 ianuarie

2011 2011 2011 2011 2011 privind completarea
Clasificarii ocupatiilor din Romania
(MO nr. 27 din 12 ianuarie 2011)
� PROCEDURA din 27PROCEDURA din 27PROCEDURA din 27PROCEDURA din 27PROCEDURA din 27

octombrie 2010 octombrie 2010 octombrie 2010 octombrie 2010 octombrie 2010 privind
programarea si desfasurarea
inspectiilor de calitate a activitatii
de audit financiar si a altor
activitati desfasurate de auditorii
financiari (MO nr. 31 din 13
ianuarie 2011)
� DECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nr. 17 din 10. 17 din 10. 17 din 10. 17 din 10. 17 din 10

decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 privind emiterea
avizelor pentru infiintarea
punctelor secundare de lucru in
specialitatea medicina de familie
(MO  nr. 32 din 13 ianuarie 2011)
� NORME METODOLOGICENORME METODOLOGICENORME METODOLOGICENORME METODOLOGICENORME METODOLOGICE

din 6 ianuarie 2011 din 6 ianuarie 2011 din 6 ianuarie 2011 din 6 ianuarie 2011 din 6 ianuarie 2011 de avizare si
autorizare privind securitatea la
incendiu si protectia civila (MO nr.
36 din 14 ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3 din 6 ianuarie. 3 din 6 ianuarie. 3 din 6 ianuarie. 3 din 6 ianuarie. 3 din 6 ianuarie

2011 2011 2011 2011 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la
incendiu si protectia civila (MO nr.
36 din 14 ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 11 din 7 ianuarie. 11 din 7 ianuarie. 11 din 7 ianuarie. 11 din 7 ianuarie. 11 din 7 ianuarie

2011 2011 2011 2011 2011 pentru aprobarea modelului
si continutului formularului
“Declaratie privind situatia
contractelor incheiate si/sau
reziliate cu operatorii economici
care introduc pe piata nationala
bunuri ambalate si ambalaje de
desfacere” si a instructiunilor de
completare si depunere a acestuia
(MO nr. 36 din 14 ianuarie 2011)
� PROGRAMUL ANUAL din 5PROGRAMUL ANUAL din 5PROGRAMUL ANUAL din 5PROGRAMUL ANUAL din 5PROGRAMUL ANUAL din 5

ianuarie 2011ianuarie 2011ianuarie 2011ianuarie 2011ianuarie 2011de marketing si
promovare turistica (MO nr. 37 din
14 ianuarie 2011)
� PROGRAMUL ANUAL din 5PROGRAMUL ANUAL din 5PROGRAMUL ANUAL din 5PROGRAMUL ANUAL din 5PROGRAMUL ANUAL din 5

ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 de dezvoltare a
destinatiilor, formelor si produselor
turistice (MO nr.37-14 ian. 2011)
� DECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nr. 7 din 4 ianuarie. 7 din 4 ianuarie. 7 din 4 ianuarie. 7 din 4 ianuarie. 7 din 4 ianuarie

2011 2011 2011 2011 2011 privind implementarea
serviciului universal in sectorul
comunicatiilor electronice (MO nr.
39 din 17 ianuarie 2011)
� ORDIN nrRDIN nrRDIN nrRDIN nrRDIN nr. 59 din 11 ianuarie. 59 din 11 ianuarie. 59 din 11 ianuarie. 59 din 11 ianuarie. 59 din 11 ianuarie

2011 2011 2011 2011 2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind intocmirea si
depunerea situatiilor financiare ale
institutiilor publice la 31 decembrie
2010 (MO nr.46-19 ianuarie 2011)
� DECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nr. 1.511 din 18. 1.511 din 18. 1.511 din 18. 1.511 din 18. 1.511 din 18

noiembrie 2010 noiembrie 2010 noiembrie 2010 noiembrie 2010 noiembrie 2010 referitoare la
exceptia de neconstitutionalitate a
dispozitiilor art. 17 din Legea nr.
146/1997 privind taxele judiciare
de timbru (MO nr.50-20 ian. 2011)
� DECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nr. 1.514 din 18. 1.514 din 18. 1.514 din 18. 1.514 din 18. 1.514 din 18

noiembrie 2010 noiembrie 2010 noiembrie 2010 noiembrie 2010 noiembrie 2010 referitoare la
exceptia de neconstitutionalitate a
dispozitiilor art. 1 alin. (1), art. 4
alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) si (4) si
art. 8 din Ordonanta Guvernului
nr. 5/2001 privind procedura
somatiei de plata (MO nr. 50 din
20 ianuarie 2011)
� DECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nrDECIZIE nr. 1.521 din 18. 1.521 din 18. 1.521 din 18. 1.521 din 18. 1.521 din 18

noiembrie 2010 noiembrie 2010 noiembrie 2010 noiembrie 2010 noiembrie 2010 referitoare la
exceptia de neconstitutionalitate a
dispozitiilor art. 8 alin. (5) din
Ordonanta Guvernului nr. 5/2001

privind procedura somatiei de plata
(MO nr. 50 din 20 ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 61 din 18. 61 din 18. 61 din 18. 61 din 18. 61 din 18

ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 pentru modificarea
reglementarii tehnice “Regulament
privind atestarea auditorilor
energetici pentru cladiri”, aprobata
prin Ordinul ministrului dezvoltarii
regionale si turismului nr. 2.237/
2010 (MO nr.51-20 ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 30 din 14. 30 din 14. 30 din 14. 30 din 14. 30 din 14

ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 privind modificarea
si completarea anexei nr. 2 la
Ordinul presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala
nr. 75/2010 pentru aprobarea
modelului si continutului
formularului (301) “Decont special
de taxa pe valoarea adaugata” (MO
nr. 54 din 21 ianuarie 2011)
� NORME METODOLOGICENORME METODOLOGICENORME METODOLOGICENORME METODOLOGICENORME METODOLOGICE

din 19 ianuarie 2011 din 19 ianuarie 2011 din 19 ianuarie 2011 din 19 ianuarie 2011 din 19 ianuarie 2011 de aplicare a
prevederilor Legii nr. 277/2010
privind alocatia pentru sustinerea
familiei (MO nr.56-21 ian. 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 4.799 din 31. 4.799 din 31. 4.799 din 31. 4.799 din 31. 4.799 din 31

august 2010 august 2010 august 2010 august 2010 august 2010 privind organizarea si
desfasurarea examenului de
bacalaureat - 2011 (MO nr. 63 din
25 ianuarie 2011)
� METODOLOGIE din 6METODOLOGIE din 6METODOLOGIE din 6METODOLOGIE din 6METODOLOGIE din 6

ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 de inspectie a
activitatii serviciilor de probatiune
(MO nr. 63 din 25 ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 8/C din 6 ianuarie. 8/C din 6 ianuarie. 8/C din 6 ianuarie. 8/C din 6 ianuarie. 8/C din 6 ianuarie

2011 2011 2011 2011 2011 pentru aprobarea
Metodologiei de inspectie a
activitatii serviciilor de probatiune
(M0O nr. 63 din 25 ianuarie 2011)
� REGULAMENT din 22REGULAMENT din 22REGULAMENT din 22REGULAMENT din 22REGULAMENT din 22

decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 decembrie 2010 pentru autorizarea
auditorilor energetici (MO nr. 67
din 26 ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 4.800 din 31. 4.800 din 31. 4.800 din 31. 4.800 din 31. 4.800 din 31

august 2010 august 2010 august 2010 august 2010 august 2010 privind aprobarea listei
disciplinelor si a programelor pentru
examenul de bacalaureat - 2011
(MO nr. 67 din 26 ianuarie 2011)
� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA nrA nrA nrA nrA nr. 1 din 19. 1 din 19. 1 din 19. 1 din 19. 1 din 19

ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 ianuarie 2011 pentru modificarea
si completarea Legii nr. 458/2002
privind calitatea apei potabile (MO
nr. 69 din 26 ianuarie 2011)
� NORME METODOLOGICENORME METODOLOGICENORME METODOLOGICENORME METODOLOGICENORME METODOLOGICE

din 19 ianuarie 2011 din 19 ianuarie 2011 din 19 ianuarie 2011 din 19 ianuarie 2011 din 19 ianuarie 2011 privind
Sistemul national electronic de
plata online a taxelor si impozitelor
utilizand cardul bancar (MO
nr.74-28 ian. 2011)
� NORME METODOLOGICENORME METODOLOGICENORME METODOLOGICENORME METODOLOGICENORME METODOLOGICE

din 19 ianuarie 2011 din 19 ianuarie 2011 din 19 ianuarie 2011 din 19 ianuarie 2011 din 19 ianuarie 2011 privind
Sistemul national electronic de
plata online a taxelor si impozitelor
utilizand cardul bancar (MO nr. 74
- 28 ianuarie 2011)

Continuare în pag. a  11-a
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CENTRUL ZONAL DE INFORMARE ÎN
DOMENIUL STANDARDIZĂRII MARAMUREȘ

Informaţii europene pentru companii europene!

„ I n f o S t a n d a r d ”
instrument de informare, documentare în domeniul standardelor europene

și internaţionale adoptate ASRO

Din conţinutul aplicaţiei:
·Conţine datele bibliografice a peste

28000 de standarde europene și
internaţionale adoptate de România și peste
15000 de standarde anulate sau înlocuite;

· Stabilește legăturile dintre standarde și
directivele europene adoptate în legislaţia
română;

· Indică la fiecare standard în ce
reglementare naţională s-a făcut referire
la el (dacă este cazul);

· Indică corespondentul  european,
internaţional sau naţional al fiecărui standard;

· Indică starea fiecărui standard: în vigoare,
anulat, înlocuit prin, înlocuit parţial precum și
alte date;

· Indică lista comitetelor tehnice (CT)
române, după număr și în ordine alfabetică,
lista clasificării internaţionale a
standardelor (ICS) precum și lista clasificării
alfa-numerice (CAN)

· Îndeplinește funcţia de catalog  al
standardelor după ICS, CAN, CT;

· Indică toate standardele care fac obiectul
fiecărui CT;

· Indică pentru fiecare standard numărul
de pagini și preţul;

· Permite crearea unei liste de interes, care
să cuprindă standardele de primă
importanţă pentru utilizator și prin care se

atenţionează schimbările ce apar privind
statutul acelor standarde;

· Lista de interes poate fi utilizată și pentru a
ţine o evidenţă a standardelor
achiziţionate de o organizaţie.

Avantaje:
� Actualizabil on-line;
� Permite instalarea în reţea, deservind

orice număr de utilizatori, sau pe un singur
calculator;
� Asigură documentarea în timp real

asupra existenţei unui standard sau asupra
actualităţii lui;
� Oferă posibilitatea să stabiliţi, la nivelul

organizaţiei, lista standardelor necesare
derulării activităţii în toate segmentele sale;

� Aplicaţia poate fi completată cu textele
standardelor procurate de la ASRO în format
electronic care pot fi introduce în aplicaţie și
consultate simultan pe intranet pe numărul de
calculatoare solicitat. Preţul standardelor se
achită separat. Aplicaţia rezultată după
introducerea textelor standardelor
comandate din lista de interes a companiei o
numim în continuare “InfoStandard PLUS”.
� Aplicaţia se poate achiziţiona pe CD sau

prin descărcare electronică (download)

Preţul pentru instalare pe un singur
calculator (monopost) cu actualizare este de
641,00 lei și preţ actualizare/lună este 34,00 lei
(preţuri fără TVA). Actualizarea poate fi plătită
lunar. În cazul în care se plătește integral
(pentru un an) în primul trimestru se acordă
20% reducere.

Varianta cu utilizare în INTRANET pe mai
multe calculatore și cu actualizare, are preţul
în funcţie de nr. de calculatoare și se comunică
celor interesaţi.

BONUS!  Cumpăraţi aplicaţia și se oferă
serviciul de actualizare gratuit în primele
6 luni

Informaţii suplimentare la sediul CCI MM (tel.
0262-221510, 0362-405303, fax 0262-225794,
e-mail: cci_mm@ccimm.ro, et. 3, cam. 9 -
Mihail MĂRĂȘESCU

� NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 privind Sistemul
national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul
bancar (MO nr. 74 din 28 ianuarie 2011)
� REGULAMENT din 20 ianuarie 2011 REGULAMENT din 20 ianuarie 2011 REGULAMENT din 20 ianuarie 2011 REGULAMENT din 20 ianuarie 2011 REGULAMENT din 20 ianuarie 2011 de practicare a pescuitului

recreativ/sportive (MO nr. 74 din 28 ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 14 din 19 ianuarie 2011 . 14 din 19 ianuarie 2011 . 14 din 19 ianuarie 2011 . 14 din 19 ianuarie 2011 . 14 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor
si impozitelor utilizand cardul bancar (MO nr. 74 din 28 ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 15 din 20 ianuarie 2011 . 15 din 20 ianuarie 2011 . 15 din 20 ianuarie 2011 . 15 din 20 ianuarie 2011 . 15 din 20 ianuarie 2011 privind conditiile de practicare

a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/
sportiv (MO nr. 74 din 28 ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 95 din 19 ianuarie 2011  . 95 din 19 ianuarie 2011  . 95 din 19 ianuarie 2011  . 95 din 19 ianuarie 2011  . 95 din 19 ianuarie 2011  pentru aprobarea Normelor

metodologice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor
si impozitelor utilizand cardul bancar (MO nr. 74 din 28 ianuarie 2011)

� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 120 din 24 ianuarie 2011 . 120 din 24 ianuarie 2011 . 120 din 24 ianuarie 2011 . 120 din 24 ianuarie 2011 . 120 din 24 ianuarie 2011 privind aprobarea modalitatii
de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau
prestarile de servicii realizate ocazional, precum si pentru aprobarea
modelului si continutului formularelor “Cerere pentru eliberarea Deciziei
privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile
de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional” si “Decizie
privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile
de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional” (MO nr. 74 din
28 ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 168 din 19 ianuarie 2011 . 168 din 19 ianuarie 2011 . 168 din 19 ianuarie 2011 . 168 din 19 ianuarie 2011 . 168 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor
si impozitelor utilizand cardul bancar (MO nr. 74 din 28 ianuarie 2011)
� NORME TEHNICE din 19 ianuarie 2011 NORME TEHNICE din 19 ianuarie 2011 NORME TEHNICE din 19 ianuarie 2011 NORME TEHNICE din 19 ianuarie 2011 NORME TEHNICE din 19 ianuarie 2011 privind Sistemul national

electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar
(MO nr. 75 din 28 ianuarie 2011)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 173 din 19 ianuarie 2011 . 173 din 19 ianuarie 2011 . 173 din 19 ianuarie 2011 . 173 din 19 ianuarie 2011 . 173 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor

tehnice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si
impozitelor utilizand cardul bancar (MO nr. 75 din 28 ianuarie 2011)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicata*) . 61 din 27 septembrie 1991 (*republicata*) . 61 din 27 septembrie 1991 (*republicata*) . 61 din 27 septembrie 1991 (*republicata*) . 61 din 27 septembrie 1991 (*republicata*) pentru

sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a
ordinii si linistii publice (MO nr. 77 din 31 ianuarie 2011)
� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 3 din 28 ianuarie 2011 . 3 din 28 ianuarie 2011 . 3 din 28 ianuarie 2011 . 3 din 28 ianuarie 2011 . 3 din 28 ianuarie 2011 privind

masuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici (MO
nr. 79 din 31 ianuarie 2011)

Acte normative publicate în

Monitorul Oficial

Urmare din pag.  a 10-a
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

• • • • • Din ţară

• • • • • Din străinătate

CERERI

� Firmă din judeţul Bihor este
interesată să achiziţioneze permanent
buștean rășinoase, fag, plop și alte
esenţe, clasa B-C, pentru gater. Sunt
interesaţi de colaborare pe termen lung,
necesarul fiind de 80.000 mc buștean/
an. (1008)

CERERI

CEHIA

� Producător de materiale pentru
repararea drumurilor din congelare –

caută firme din  ROMANIA  pentru
colaborare. Firma exportă deja de 7 ani
pe piaţa din Cehia, Slovacia, Polonia,
Canada, Anglia. Variante de colaborare:
cumpărarea  materialelor pentru
realizarea reparaţiilor autostrăzilor,

drumurilor, trotuarelor, scări lor,
aerodrumurilor, etc. sau cumpărarea
pentru vânzare. (5161)

CHINA

� Dorește cooperare cu companii
românești în vederea preluării unor

întreprinderi mici și mijlocii din România,
care întâmpină dificultăţi în
desfășurarea procesului de producţie.
(5167)
� Dorește să importe bomboane,

biscuiţi și ciocolată pentru piaţă chineză.

(5175)
EMIRATELE ARABE UNITE

� Solicită pui congelaţi. (5162)

FRANŢA

� Solicită adăposturi de lemn tip

gradină pentru centrale fotovoltaice.
(5171)
� Solicită mobilier tip pentru

gradină. Firma produce corturi tip safari
și intentionează să importe mobilier
adecvat pentru echiparea acestora din

România (5164)

GERMANIA

� Dorește să importe încălţăminte
de damă, confecţionată din piele.
Produsele vor fi executate după modelul
Premium Shoes, cunoscut pe piaţa
germană, pus la dispoziţie de firma
germană, respectând normele de
calitate din cadrul UE. (5170)
� Dorește import de lemne de foc,

brichete din lemn, pelete etc. (5177)
JAPONIA

� Solicită mobilă și articole pentru
cadouri (chandlery s.a.) (5169)

MAREA BRITANIE
� Solicită costume bărbătești.

(5176)
RUSIA

� Sunt interesaţi să importe
confecţii pentru bărbaţi, femei și copii.
De asemenea compania este
interesată în identif icarea noilor
producători de confecţii. (5173)

S.U.A.

� Solicită ii tradiţionale brodate
manual. Sunt solicitate produse din
materiale de cea mai buna calitate,

brodate cu fir de mătase. (5165)
� Solicită miere naturală de albine

ecologică. (5172)
� Solicită oţet alimentar. Furnizorul/

exportatorul trebuie să fie înregistrat la
FDA. (5172)
� Solicită ţuică, pălincă, șliboviţă,

în cantitate de 5000-10.000 litri -
produse naturale conform reţetelor
tradiţionale românești. (5178)

SPANIA

� Solicită ciuperci deshidratate.
Denumirea știinţifică a ciupercilor
pentru care se cere oferta: Marasmius
Oreades, Boletus Edulis, Amanita
Caesarea, Morchela deliciosa,
Cantarellus Cornupoides, Calocibe
Gambosa, Cantarellus Cibarius. (5163)

TURCIA

� Solicită cherestea de plop și brad
(5166)
� Solicită mobilier de lux pentru

case. (5168)
� Solicită confecţii pentru femei,

bărbaţi și copii pentru Marea Britanie
(5174)

Camera de Comerţ si Industrie Maramureș, prin
CURTEA DE ARBITRAJ organizează la cerere Arbitraj Comercial

pentru soluţionarea litigiilor comerciale.

DORIŢI SĂ VĂ RECUPERAŢI BANII DE LA PARTENERII DVS. RĂU PLATNICI ÎN TIMP
SCURT?

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ PRIN CURTEA DE ARBITRAJ
VĂ OFERĂ SOLUŢIA CEA MAI IEFTINĂ ȘI RAPIDĂ PENTRU OBŢINEREA UNUI
TITLU EXECUTORIU.

PENTRU A APELA LA PROCEDURA ARBITRALĂ NU TREBUIE DECÂT SĂ ÎNSERAŢI
ÎN CONTRACTELE DVS. URMATOAREA CLAUZA COMERCIALĂ: Orice litigiu
decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea,
interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitraj
comercial organizat de Camera de Comerţ și Industrie Maramureș.

DE RESTUL NE OCUPĂM NOI!

Informaţii suplimentare la sediul CURŢII DE ARBITRAJ din Baia Mare, B-dul Unirii
nr. 16, Camera 10; tel 0262 223203, 0362 405303.


